
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS 

 

NÍVEL SUPERIOR  

BIBLIOTECÁRIO 

 
Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de 
documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações 
educativas. Assessora

CIRURGIÃO 
DENTISTA - ESF 

- realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da 
população adstrita;
- realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde 
Assistência à Saúde (NOAS);
- realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica, para a população 
adstrita; 
- encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas comple
níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento;
- realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
- realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
- prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 
efetuados; 
- emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
- executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, 
assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com o 
planejamento local;
- coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal;
- programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
- capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal;
- supervisionar o trabalho desenvolvido pelo ACD;
- Executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

ENFERMEIRO - ESF 

- realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínic
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada;
- realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e as disposiç
- planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF;
- executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
- no nível de suas competências, executar ass
epidemiológica e sanitária;
- realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no 
domicílio; 
- realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde 
- exercer a responsabilidade técnica do 
- aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
- organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específic
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.;
- supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções;
- executar outras atividades correl
imediato. 

ENGENHEIRO CIVIL 

 
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, ruas, 
pontes, edificações e outras obras civis. Orientar a construção, manutenção e reparo 
de obras civis.
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 

Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de 
documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações 
educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da 
população adstrita; 

realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da 
Assistência à Saúde (NOAS); 

realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica, para a população 

encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas comple
níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; 

realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 

 
emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, 

assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com o 
o local; 

coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal;
programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e 

ivas em saúde bucal; 
supervisionar o trabalho desenvolvido pelo ACD; 
Executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 

realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínic
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada;

realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão;

planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 
executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 

criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária; 
realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no 

realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção 
finidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde 

exercer a responsabilidade técnica do Estratégia Saúde da Família
aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específic

hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de 

Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções;
executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 

Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, ruas, 
pontes, edificações e outras obras civis. Orientar a construção, manutenção e reparo 

ivis. 

SC  

Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de 
documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações 

r nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da 

realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
e na Norma Operacional Básica da 

realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica, para a população 

encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros 

 

prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 

emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, 

assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com o 

coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; 
programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e 

Executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 

realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, 
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 

realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 

ões legais da profissão; 

executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 

istência básica e ações de vigilância 

realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no 

realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção 
finidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; 

Estratégia Saúde da Família; 

organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de 

supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; 

atas à função e/ou determinadas pelo superior 

Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, ruas, 
pontes, edificações e outras obras civis. Orientar a construção, manutenção e reparo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS 

 

FARMACEUTICO 

• analisar produtos farmacêuticos em fase de elaboração e seus insumos, efetuando 
controle de qualidade físico, químico e biológico dos mesmos, valendo
e aparelhos especiais, baseando
• opinar na compra de matérias
na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações 
técnicas; • efetuar o controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando em 
mapas, guias,
dispositivos legais; • opinar na compra de matérias
produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, 
fornecendo especificações técni
de medicamentos; • efetuar e/ou coordenar pesquisas para a produção de 
medicamentos ou atualização das técnicas adotadas, orientando e controlando as 
atividades de equipes auxiliares; • realizar estud
medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e 
matérias primas; • efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias
embalagens, impressos, rótulos, etc. • efetuar relató
necessário; • participar de comissões de estudos multidisciplinares, visando sempre o 
aprimoramento dos serviços; • elaborar rotinas específicas para cada serviço; • 
supervisionar e orientar os serviços executados pelos auxiliares; 
treinamentos sempre que necessários; • realizar trabalhos de manipulação e 
distribuição de medicamentos; • executar outras tarefas correlatas.
 

FISCAL 
TRIBUTARIO 

Fiscalizar os tributos e taxas de competência do município de Porto Belo.

FISIOTERAPEUTA 

avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; 
• informa ao paciente quanto ao diagnóstico, prognóstico e objetivos do tratamento; 
• planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose, seqüelas de 
acidentes vas
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando
eletroterapia e h
dessas doenças; • atende a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento 
com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; 
• ensina exercícios corretivos de co
respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios de 
ginásticas especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sangüínea
preparação e condicionamento pré e pós
a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação no puerpério; • 
controla o registro de dados, observando as anotações das ap
realizados, para elaborar boletins estatísticos; • planeja, organiza e administra 
tratamentos específicos de fisioterapia; • auxilia autoridades superiores em assuntos 
de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, pal
e outros; • atua na área de reabilitação e prevenção de patologias nas áreas de 
ortopedia, reumatologia, cardiologia, pneumologia, neurologia, dermatologia, 
angiologia e outras áreas correlatas; • realiza sessões de atendimento individu
em grupo conforme avaliação e prescrição do profissional; • realiza atendimento 
familiar para orientação ou acompanhamento fisioterapêutico; • atua em equipe 
multiprofissional no diagnóstico fisioterapêutico; • avalia o nível de desenvolvimento 
motor dos educandos, diagnosticando possíveis atrasos, orientando e encaminhando 
para tratamentos específicos, quando necessários.
 

FONOAUDIOLOGO 
desenvolve trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e  
escrita, voz e audição; • participa de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação 
de comunicação oral e  escrita, voz e audição; • realiza terapia fonoaudiológica dos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO – SC
PROCESSO SELETIVO  
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 
• analisar produtos farmacêuticos em fase de elaboração e seus insumos, efetuando 
controle de qualidade físico, químico e biológico dos mesmos, valendo
e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas pré-estabelecidas; 

opinar na compra de matérias-primas para fabricação de produtos farmacêuticos e 
na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações 
técnicas; • efetuar o controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando em 
mapas, guias, livros, segundo receituários devidamente preenchidos para atender 
dispositivos legais; • opinar na compra de matérias-primas para a fabricação de 
produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, 
fornecendo especificações técnicas; • realizar trabalhos de manipulação e distribuição 
de medicamentos; • efetuar e/ou coordenar pesquisas para a produção de 
medicamentos ou atualização das técnicas adotadas, orientando e controlando as 
atividades de equipes auxiliares; • realizar estudos, análises e testes com plantas 
medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e 
matérias primas; • efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias
embalagens, impressos, rótulos, etc. • efetuar relatórios e mapas sempre que 
necessário; • participar de comissões de estudos multidisciplinares, visando sempre o 
aprimoramento dos serviços; • elaborar rotinas específicas para cada serviço; • 
supervisionar e orientar os serviços executados pelos auxiliares; 
treinamentos sempre que necessários; • realizar trabalhos de manipulação e 
distribuição de medicamentos; • executar outras tarefas correlatas.

Fiscalizar os tributos e taxas de competência do município de Porto Belo.

avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 

des, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; 
• informa ao paciente quanto ao diagnóstico, prognóstico e objetivos do tratamento; 
• planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose, seqüelas de 
acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos 
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, como cinesioterapia, 
eletroterapia e hidroterapia, para reduzir ao máximo possível as conseqüências 
dessas doenças; • atende a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento 
com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; 
• ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios de 
ginásticas especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sangüínea; • ensina exercícios físicos de 
preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstrações e orientando 
a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação no puerpério; • 
controla o registro de dados, observando as anotações das ap
realizados, para elaborar boletins estatísticos; • planeja, organiza e administra 
tratamentos específicos de fisioterapia; • auxilia autoridades superiores em assuntos 
de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, pal
e outros; • atua na área de reabilitação e prevenção de patologias nas áreas de 
ortopedia, reumatologia, cardiologia, pneumologia, neurologia, dermatologia, 
angiologia e outras áreas correlatas; • realiza sessões de atendimento individu
em grupo conforme avaliação e prescrição do profissional; • realiza atendimento 
familiar para orientação ou acompanhamento fisioterapêutico; • atua em equipe 
multiprofissional no diagnóstico fisioterapêutico; • avalia o nível de desenvolvimento 

dos educandos, diagnosticando possíveis atrasos, orientando e encaminhando 
para tratamentos específicos, quando necessários. 

desenvolve trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e  
escrita, voz e audição; • participa de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação 
de comunicação oral e  escrita, voz e audição; • realiza terapia fonoaudiológica dos 

SC  

• analisar produtos farmacêuticos em fase de elaboração e seus insumos, efetuando 
controle de qualidade físico, químico e biológico dos mesmos, valendo-se de técnicas 

estabelecidas;  
primas para fabricação de produtos farmacêuticos e 

na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações 
técnicas; • efetuar o controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando em 

livros, segundo receituários devidamente preenchidos para atender 
primas para a fabricação de 

produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, 
cas; • realizar trabalhos de manipulação e distribuição 

de medicamentos; • efetuar e/ou coordenar pesquisas para a produção de 
medicamentos ou atualização das técnicas adotadas, orientando e controlando as 

os, análises e testes com plantas 
medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e 
matérias primas; • efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias-primas, 

rios e mapas sempre que 
necessário; • participar de comissões de estudos multidisciplinares, visando sempre o 
aprimoramento dos serviços; • elaborar rotinas específicas para cada serviço; • 
supervisionar e orientar os serviços executados pelos auxiliares; • promover 
treinamentos sempre que necessários; • realizar trabalhos de manipulação e 
distribuição de medicamentos; • executar outras tarefas correlatas. 

Fiscalizar os tributos e taxas de competência do município de Porto Belo. 

avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 

des, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;  
• informa ao paciente quanto ao diagnóstico, prognóstico e objetivos do tratamento;  
• planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose, seqüelas de 

cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos 
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 

se de meios físicos especiais, como cinesioterapia, 
idroterapia, para reduzir ao máximo possível as conseqüências 

dessas doenças; • atende a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento 
com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos;  

luna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios de 
ginásticas especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a 

; • ensina exercícios físicos de 
parto, fazendo demonstrações e orientando 

a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação no puerpério; • 
controla o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 
realizados, para elaborar boletins estatísticos; • planeja, organiza e administra 
tratamentos específicos de fisioterapia; • auxilia autoridades superiores em assuntos 
de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, palestras orientativas 
e outros; • atua na área de reabilitação e prevenção de patologias nas áreas de 
ortopedia, reumatologia, cardiologia, pneumologia, neurologia, dermatologia, 
angiologia e outras áreas correlatas; • realiza sessões de atendimento individual ou 
em grupo conforme avaliação e prescrição do profissional; • realiza atendimento 
familiar para orientação ou acompanhamento fisioterapêutico; • atua em equipe 
multiprofissional no diagnóstico fisioterapêutico; • avalia o nível de desenvolvimento 

dos educandos, diagnosticando possíveis atrasos, orientando e encaminhando 

desenvolve trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e  
escrita, voz e audição; • participa de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação 
de comunicação oral e  escrita, voz e audição; • realiza terapia fonoaudiológica dos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS 

 

problemas de comunicação oral e escrita, voz e  audição; • realiza o aperfeiçoamento 
dos padrões da voz e da fala; • colabora em assuntos Fonoaudiológicos ligados a 
outras ciências; • projeta, dirige ou efetua pesquisas fonoaudiológicas promovidas por 
outras entidades; • encaminha o paciente ao especialista, orientando
lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de 
reabilitação; • emite parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de 
reabilitação  fonoa
• programa, desenvolve e supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem,  
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de voz,  
treinamento fonético, auditiv
para reeducar e/ou reabilitar o paciente; • opina quanto às possibilidades fonatórias e 
auditivas do indivíduo, fazendo exames e  empregando técnicas de avaliação 
específicas, para possibilitar a avali
multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de 
expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o 
diagnóstico e tratamento; • auxilia autor
documentos em assuntos de fonoaudiologia, pareceres, palestras orientativas e 
outros; • participa da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos 
preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; •
correlatas. 
 

MÉDICO (CLINICO 
GERAL) - ESF 

- Efetuar exames médicos, utilizando
recursos disponíveis; Requisitar exames complementares; Analisar e interpretar 
resultados de exames de raio
com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever 
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração; Manter registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão d
evolução da doença; Emitir atestados de saúde, de sanidade e aptidão física e 
mental, de óbito para atender determinações legais; Atender emergências clínicas, 
cirúrgicas e traumáticas; Desenvolver programas comunitários de saúde
mental, orientando sobre a alimentação, hábitos de higiene e outros aspectos 
necessários à saúde humana; Exercer outras atividades compatíveis com a sua 
formação ou, previstos em lei, regulamento e outras, compatíveis com a formação, 
por determin
 

MÉDICO 
CARDIOLOGISTA 

Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, esteja inse
participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua 
treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas 
educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, 
articulado com equipe multiprofissional, de programa
saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 
analisar, interpretar diversos exames e realizar outras forma
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores 
esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuni
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emas de comunicação oral e escrita, voz e  audição; • realiza o aperfeiçoamento 

dos padrões da voz e da fala; • colabora em assuntos Fonoaudiológicos ligados a 
outras ciências; • projeta, dirige ou efetua pesquisas fonoaudiológicas promovidas por 

tidades; • encaminha o paciente ao especialista, orientando
lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de 
reabilitação; • emite parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de 
reabilitação  fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico; 
• programa, desenvolve e supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem,  
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de voz,  
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras,  
para reeducar e/ou reabilitar o paciente; • opina quanto às possibilidades fonatórias e 
auditivas do indivíduo, fazendo exames e  empregando técnicas de avaliação 
específicas, para possibilitar a avaliação profissional ou escolar; • participa de equipes 
multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de 
expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o 
diagnóstico e tratamento; • auxilia autoridades superiores, preparando informes e 
documentos em assuntos de fonoaudiologia, pareceres, palestras orientativas e 
outros; • participa da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos 
preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; • executa outras atividades 

Efetuar exames médicos, utilizando-se dos conhecimentos adquiridos e dos 
recursos disponíveis; Requisitar exames complementares; Analisar e interpretar 
resultados de exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando
com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever 
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração; Manter registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e 
evolução da doença; Emitir atestados de saúde, de sanidade e aptidão física e 
mental, de óbito para atender determinações legais; Atender emergências clínicas, 
cirúrgicas e traumáticas; Desenvolver programas comunitários de saúde
mental, orientando sobre a alimentação, hábitos de higiene e outros aspectos 
necessários à saúde humana; Exercer outras atividades compatíveis com a sua 
formação ou, previstos em lei, regulamento e outras, compatíveis com a formação, 
por determinação superior. 

Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; 
participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas 
educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, 
articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em 
saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 
analisar, interpretar diversos exames e realizar outras forma
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores 
esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
onclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 

atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 

áveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
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emas de comunicação oral e escrita, voz e  audição; • realiza o aperfeiçoamento 
dos padrões da voz e da fala; • colabora em assuntos Fonoaudiológicos ligados a 
outras ciências; • projeta, dirige ou efetua pesquisas fonoaudiológicas promovidas por 

tidades; • encaminha o paciente ao especialista, orientando-o e fornecendo-
lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de 
reabilitação; • emite parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de 

udiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico;  
• programa, desenvolve e supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem,  
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de voz,  

o, de dicção e organização do pensamento em palavras,  
para reeducar e/ou reabilitar o paciente; • opina quanto às possibilidades fonatórias e 
auditivas do indivíduo, fazendo exames e  empregando técnicas de avaliação 

ação profissional ou escolar; • participa de equipes 
multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de 
expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o 

idades superiores, preparando informes e 
documentos em assuntos de fonoaudiologia, pareceres, palestras orientativas e 
outros; • participa da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos 

executa outras atividades 

se dos conhecimentos adquiridos e dos 
recursos disponíveis; Requisitar exames complementares; Analisar e interpretar 

bioquímico, hematológico e outros, comparando-os 
com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever 
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração; Manter registro 

iagnosticada, tratamento e 
evolução da doença; Emitir atestados de saúde, de sanidade e aptidão física e 
mental, de óbito para atender determinações legais; Atender emergências clínicas, 
cirúrgicas e traumáticas; Desenvolver programas comunitários de saúde física e 
mental, orientando sobre a alimentação, hábitos de higiene e outros aspectos 
necessários à saúde humana; Exercer outras atividades compatíveis com a sua 
formação ou, previstos em lei, regulamento e outras, compatíveis com a formação, 

Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua 

rida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; 
participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar 

área de especialidade; participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas 
educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, 

s e atividades de educação em 
saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 
analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores 
esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
onclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 

atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 

áveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos 
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 

ões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
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orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar di
indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando 
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 
cargo; Realizar outras atribuições afins.
 

MÉDICO CLÍNICO 
GERAL 

Efetuar exame
disponíveis; Requisitar exames complementares; Analisar e interpretar resultados de 
exames de raio
padrões normais, para confirm
indicando dosagem e respectiva via de administração; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; 
Emitir atestados de saúde, de sanidade
atender determinações legais; Atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas; 
Desenvolver programas comunitários de saúde física e mental, orientando sobre a 
alimentação, hábitos de higiene e outros aspecto
Exercer outras atividades compatíveis com a sua formação ou, previstos em lei, 
regulamento e outras, compatíveis com a formação, por determinação superior.
 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA 

Realizar atendimento na área de gineco
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, 
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinent
área. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de 
programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visa
população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas 
de tratamento para diversos tipos de e
preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, 
setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnóstica, o tratamento presc
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar info
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes e
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermid
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar 
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orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar 
indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando 
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 
cargo; Realizar outras atribuições afins. 

Efetuar exames médicos, utilizando-se dos conhecimentos adquiridos e dos recursos 
disponíveis; Requisitar exames complementares; Analisar e interpretar resultados de 
exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando
padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, 
indicando dosagem e respectiva via de administração; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; 
Emitir atestados de saúde, de sanidade e aptidão física e mental, de óbito para 
atender determinações legais; Atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas; 
Desenvolver programas comunitários de saúde física e mental, orientando sobre a 
alimentação, hábitos de higiene e outros aspectos necessários à saúde humana; 
Exercer outras atividades compatíveis com a sua formação ou, previstos em lei, 
regulamento e outras, compatíveis com a formação, por determinação superior.

Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, 
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinent
área. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de 

grama de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, 
setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes e
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermid
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar 
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orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 

fatores de risco que favorecem enfermidades; 
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 

agnóstico da comunidade e levantar 
indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 

se dos conhecimentos adquiridos e dos recursos 
disponíveis; Requisitar exames complementares; Analisar e interpretar resultados de 

x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os 
ar e informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, 

indicando dosagem e respectiva via de administração; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; 

e aptidão física e mental, de óbito para 
atender determinações legais; Atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas; 
Desenvolver programas comunitários de saúde física e mental, orientando sobre a 

s necessários à saúde humana; 
Exercer outras atividades compatíveis com a sua formação ou, previstos em lei, 
regulamento e outras, compatíveis com a formação, por determinação superior. 

cia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, 
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
área. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de 

grama de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 

ndo à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas 

nfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, 
setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 

rito e a evolução da doença; Realizar 
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 

rmações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos 
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar 
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indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participa
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; Utilizar equip
ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 
cargo; Realizar outras atribuições afins.
 

MÉDICO 
ORTOPEDISTA 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade em ortopedia.

MÉDICO PEDIATRA 

Dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, 
este abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), ale
prevenção de acidentes, além do acompanhamento e das orientações necessárias a 
um crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças. Efetuar exames médicos, 
utilizando-se dos conhecimentos adquiridos e dos recursos disponíveis; Requisi
exames complementares; Analisar e interpretar resultados de exames de raio
bioquímico, hematológico e outros, comparando
confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e 
respectiva via 
a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Emitir atestados de 
saúde, de sanidade e aptidão física e mental, de óbito para atender determinações 
legais; Atender emergênci
programas comunitários de saúde física e mental, orientando sobre a alimentação, 
hábitos de higiene e outros aspectos necessários à saúde humana; Exercer outras 
atividades compatíveis com a sua formação ou
outras, compatíveis com a formação, por determinação superior. 
 

MÉDICO 
RADIOLOGISTA 

Realizar os procedimentos radiológicos/diagnósticos e terapêuticos e seus 
respectivos laudos; Desenvolver atividades didáticas conjuntas
Discutir e orientar as solicitações de exames radiológicos no contexto clínico, tendo 
em vista sempre o benefício e a segurança do paciente; Adequar
coorporativas da Instituição; Participar das Atividades Científica
realizar orientações aos técnicos de radiologia; avaliar os equipamentos de 
radiologia/radiografia instalados; Coordenar, supervisionar e executar demais 
atividades qualificadas na área de radiologia. Assessorar, elaborar e participar
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral;
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica em 
setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 
atendimento individual, individual 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Pres
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 
adores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 

implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 
cargo; Realizar outras atribuições afins. 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar 
recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade em ortopedia.
Dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, 
este abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), ale
prevenção de acidentes, além do acompanhamento e das orientações necessárias a 
um crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças. Efetuar exames médicos, 

se dos conhecimentos adquiridos e dos recursos disponíveis; Requisi
exames complementares; Analisar e interpretar resultados de exames de raio
bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e 
respectiva via de administração; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Emitir atestados de 
saúde, de sanidade e aptidão física e mental, de óbito para atender determinações 
legais; Atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas; Desenvolver 
programas comunitários de saúde física e mental, orientando sobre a alimentação, 
hábitos de higiene e outros aspectos necessários à saúde humana; Exercer outras 
atividades compatíveis com a sua formação ou, previstos em lei, regulamento e 
outras, compatíveis com a formação, por determinação superior. 

Realizar os procedimentos radiológicos/diagnósticos e terapêuticos e seus 
respectivos laudos; Desenvolver atividades didáticas conjuntas
Discutir e orientar as solicitações de exames radiológicos no contexto clínico, tendo 
em vista sempre o benefício e a segurança do paciente; Adequar
coorporativas da Instituição; Participar das Atividades Científica
realizar orientações aos técnicos de radiologia; avaliar os equipamentos de 
radiologia/radiografia instalados; Coordenar, supervisionar e executar demais 
atividades qualificadas na área de radiologia. Assessorar, elaborar e participar
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, 
setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar 
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adores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 

r do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 

amentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 

medicamentos, aplicar 
recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade em ortopedia. 
Dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, 
este abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), aleitamento materno, 
prevenção de acidentes, além do acompanhamento e das orientações necessárias a 
um crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças. Efetuar exames médicos, 

se dos conhecimentos adquiridos e dos recursos disponíveis; Requisitar 
exames complementares; Analisar e interpretar resultados de exames de raio-x, 

os com os padrões normais, para 
confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e 

de administração; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Emitir atestados de 
saúde, de sanidade e aptidão física e mental, de óbito para atender determinações 

as clínicas, cirúrgicas e traumáticas; Desenvolver 
programas comunitários de saúde física e mental, orientando sobre a alimentação, 
hábitos de higiene e outros aspectos necessários à saúde humana; Exercer outras 

, previstos em lei, regulamento e 
outras, compatíveis com a formação, por determinação superior.  

Realizar os procedimentos radiológicos/diagnósticos e terapêuticos e seus 
respectivos laudos; Desenvolver atividades didáticas conjuntas com o Corpo Clínico; 
Discutir e orientar as solicitações de exames radiológicos no contexto clínico, tendo 
em vista sempre o benefício e a segurança do paciente; Adequar-se as necessidades 
coorporativas da Instituição; Participar das Atividades Científicas, Ensino e Pesquisa; 
realizar orientações aos técnicos de radiologia; avaliar os equipamentos de 
radiologia/radiografia instalados; Coordenar, supervisionar e executar demais 
atividades qualificadas na área de radiologia. Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 

ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, 
setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 

programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença 

tar informações do processo saúde-doença aos 
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos 
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 

de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em 
casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e 
dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar 
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indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúd
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; Orientar
cargo; Realizar outras atribuições afins.

MÉDICO 
ULTRASONOGRAFI
STA 

Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os 
procedimentos a serem realizados; Realizar, 
ultrassonográficos, abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica, obstétrica, 
abdominal, pediátrica, pequenas partes, etc.), empregando técnicas específicas da 
medicina preventiva e terapêutica, a fim de prom
reabilitação da saúde; Garantir a contrareferência para as Unidades Básicas de 
Saúde; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Exercer outras atividades 
compatíveis com a sua formação ou, previstos em lei, regulamento e outras, 
compatíveis com a formação, por determinação superior.
 

NUTRICIONISTA 

Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; Planejar, 
coordenar e supervisionar as ativi
alimentos; Planejar implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré
preparo, distribuição, e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; 
Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de 
acordo com a legislação vigente; Promover programas de educação alimentar para 
clientes; Promover avaliação nutricional e do consumo alimentar dos pacientes 
encaminhados; Promover adequação alimentar considerando necessidades 
específicas da faixa etária atendida; Promover programas de educação alimentar e 
nutricional; Executar atendimento individualizado  de pacientes, orientando sobre 
alimentação da família; Integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na 
atenção pres
didático. 
 

NÍVEL MÉDIO  

AGENTE SOCIAL 

Acolher as pessoas que chegarem ao
atendimentos; Digitar ofícios e outros; Fazer as planilhas de atendimento 
encaminhadas ao MDS e Secretaria de Assistência Social; Participar de palestras 
informativas a comunidade; Fazer estudo permanente acerca
capacitar agentes multiplicadores; Manter atualizado os registros de todos os 
atendimentos; Participar de todas as reuniões da equipe, atendimentos domiciliares.

AUX. 
ADMINISTRATIVO 

Executar os serviços gerais e auxiliares de contab
tributação, patrimônio, obras, serviços de protocolo e outros.

COORD. 
SERVIÇOS 
GERAIS 

Supervisionar, dirigir, orientar unidades administrativas e operacionais do serviço 
público municipal. Executar atividades 
envolvendo funções administrativas e operacionais.

FISCAL 
AMBIENTAL 

Fiscalizar o cumprimento das normas de proteção do meio ambiente

FISCAL DE 
OBRAS E 
TRIBUTOS 

Fiscalizar obras particulares e públicas verif
permitem a concessão de habite
de Porto Belo.

FISCAL DE VIG. 
EPIDEM. E 
SANITARIA 

Fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias

GUARDA DE 
TRANSITO 

Executa trabalhos de natureza operacional, abrangendo serviços de orientação e 
fiscalização de trânsito.

TECNICO EM 
EMFERMAGEM - 

- realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e 
legais; 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 
indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúd
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 

à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 
cargo; Realizar outras atribuições afins. 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os 
procedimentos a serem realizados; Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames 
ultrassonográficos, abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica, obstétrica, 
abdominal, pediátrica, pequenas partes, etc.), empregando técnicas específicas da 
medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, recuperação ou 
reabilitação da saúde; Garantir a contrareferência para as Unidades Básicas de 
Saúde; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Exercer outras atividades 
ompatíveis com a sua formação ou, previstos em lei, regulamento e outras, 

compatíveis com a formação, por determinação superior. 

Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; Planejar, 
coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e armazenamento de 
alimentos; Planejar implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré
preparo, distribuição, e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; 
Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos de 
acordo com a legislação vigente; Promover programas de educação alimentar para 
clientes; Promover avaliação nutricional e do consumo alimentar dos pacientes 
encaminhados; Promover adequação alimentar considerando necessidades 

cíficas da faixa etária atendida; Promover programas de educação alimentar e 
nutricional; Executar atendimento individualizado  de pacientes, orientando sobre 
alimentação da família; Integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na 
atenção prestada a clientela. Realizar atividades educativas e confeccionar material 

Acolher as pessoas que chegarem aos serviços na sala de espera; Agendamento dos 
atendimentos; Digitar ofícios e outros; Fazer as planilhas de atendimento 
encaminhadas ao MDS e Secretaria de Assistência Social; Participar de palestras 
informativas a comunidade; Fazer estudo permanente acerca do tema da violência; 
capacitar agentes multiplicadores; Manter atualizado os registros de todos os 
atendimentos; Participar de todas as reuniões da equipe, atendimentos domiciliares.
Executar os serviços gerais e auxiliares de contabilidade, finanças, recursos humanos, 
tributação, patrimônio, obras, serviços de protocolo e outros. 
Supervisionar, dirigir, orientar unidades administrativas e operacionais do serviço 
público municipal. Executar atividades rotineiras ou não, do serviço público municipal 
envolvendo funções administrativas e operacionais. 
Fiscalizar o cumprimento das normas de proteção do meio ambiente

Fiscalizar obras particulares e públicas verificando se respeitam a legislação vigente e 
permitem a concessão de habite-se e os tributos e taxas de competência do Município 
de Porto Belo. 
Fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias 

balhos de natureza operacional, abrangendo serviços de orientação e 
fiscalização de trânsito. 

realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e 
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indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal 
na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 

à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 

os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do 

Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os 
diagnosticar e emitir laudos de exames 

ultrassonográficos, abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica, obstétrica, 
abdominal, pediátrica, pequenas partes, etc.), empregando técnicas específicas da 

over a proteção, recuperação ou 
reabilitação da saúde; Garantir a contrareferência para as Unidades Básicas de 
Saúde; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Exercer outras atividades 
ompatíveis com a sua formação ou, previstos em lei, regulamento e outras, 

Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; Planejar, 
dades de seleção, compra e armazenamento de 

alimentos; Planejar implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-
preparo, distribuição, e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; 

qualidade de alimentos de 
acordo com a legislação vigente; Promover programas de educação alimentar para 
clientes; Promover avaliação nutricional e do consumo alimentar dos pacientes 
encaminhados; Promover adequação alimentar considerando necessidades 

cíficas da faixa etária atendida; Promover programas de educação alimentar e 
nutricional; Executar atendimento individualizado  de pacientes, orientando sobre 
alimentação da família; Integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na 

tada a clientela. Realizar atividades educativas e confeccionar material 

serviços na sala de espera; Agendamento dos 
atendimentos; Digitar ofícios e outros; Fazer as planilhas de atendimento 
encaminhadas ao MDS e Secretaria de Assistência Social; Participar de palestras 

do tema da violência; 
capacitar agentes multiplicadores; Manter atualizado os registros de todos os 
atendimentos; Participar de todas as reuniões da equipe, atendimentos domiciliares. 

ilidade, finanças, recursos humanos, 

Supervisionar, dirigir, orientar unidades administrativas e operacionais do serviço 
rotineiras ou não, do serviço público municipal 

Fiscalizar o cumprimento das normas de proteção do meio ambiente 

icando se respeitam a legislação vigente e 
se e os tributos e taxas de competência do Município 

balhos de natureza operacional, abrangendo serviços de orientação e 

realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e 
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ESF - realizar procedimentos de enfermagem nos 
domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe;
- preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos 
na USF; 
- zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependê
garantindo o controle de infecção;
- realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de 
cunho epidemiológico;
- no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e san
- realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às 
famílias de risco, conforme planejamento da USF;
- executar outras atividades correlatas à função e a critério do superior imediato.

TECNICO EM 
INFORMATICA 

Elaborar programas de computação baseando
análise, estabelecendo os diferentes processos operacionais para permitir o tratamento 
automático de dados.

TECNICO EM 
RADIOLOGIA 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radiolo
médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso 
auxiliar ao diagnóstico e terapia; preparar pacientes e realizar exames e radiologia; 
prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar a
segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta.

TECNICO EM 
TOPOGRAFIA 

Executar levantamentos topográficos e cartográficos; 
levantamentos topográficos; analisar documentos e inf
recursos de informática para leitura de informações e levantamentos planialtimétricos.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

AGENTE 
COMUNITARIO DE 
SAUDE – ESF  

- exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS;
- utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;
- promover ações de educação para a saúde ind
- registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
- estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde; 
- realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 
família; 
- participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida;
- cadastrar as famílias e atualizar permanent
- identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
- identificar área de risco;
- orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando
as e até agendando consultas, exames e atendimento odo
necessário; 
- realizar ações, atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica;
- realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 
sob sua responsabilidade;
- estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;
- desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da 
saúde e na prevenção de d
- promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;
- traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 
potencialidades e limites;
- identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 
potencializados pela equipe;
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 
realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos 

domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe;
preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos 

zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependê
garantindo o controle de infecção; 

realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de 
cunho epidemiológico; 

no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 

realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às 
famílias de risco, conforme planejamento da USF; 

executar outras atividades correlatas à função e a critério do superior imediato.
ogramas de computação baseando-se nos dados fornecidos pela equipe de 

análise, estabelecendo os diferentes processos operacionais para permitir o tratamento 
automático de dados. 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radiologia; operar aparelhos 
médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso 
auxiliar ao diagnóstico e terapia; preparar pacientes e realizar exames e radiologia; 
prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar a
segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta.

levantamentos topográficos e cartográficos;  elaborar desenhos baseados em 
levantamentos topográficos; analisar documentos e informações cartográficas; utilizar 
recursos de informática para leitura de informações e levantamentos planialtimétricos.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS; 

utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;
promover ações de educação para a saúde individual e coletiva;
registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida; 

cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
identificar área de risco; 
orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando

as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando 

realizar ações, atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; 

realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 
sob sua responsabilidade; 

pre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;

desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças; 

promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;

traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 
potencialidades e limites; 

dentificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 
potencializados pela equipe; 

SC  

diferentes ambientes, USF e nos 
domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe; 

preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos 

zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da USF, 

realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de 

no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 

realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às 

executar outras atividades correlatas à função e a critério do superior imediato. 
se nos dados fornecidos pela equipe de 

análise, estabelecendo os diferentes processos operacionais para permitir o tratamento 

gia; operar aparelhos 
médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso 
auxiliar ao diagnóstico e terapia; preparar pacientes e realizar exames e radiologia; 
prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar as atividades 
segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. 

elaborar desenhos baseados em 
ormações cartográficas; utilizar 

recursos de informática para leitura de informações e levantamentos planialtimétricos. 

exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 

utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
ividual e coletiva; 

registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os 

estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 

emente esse cadastro; 
identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 

orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-
ntológico, quando 

realizar ações, atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da 

realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 

pre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 

desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da 

promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; 

traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 

dentificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 
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- executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 
imediato.  

AGENTE DE 
COMBATE AS 
ENDEMIAS 

O Agente de Combate às Endemias 
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade 
federado. 

AUX. DE 
CIRURGIÃO 
DENTISTA - ESF 

- proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados;
- preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda etc.) 
necessários para o trabalho;
- agendar o paciente e orientá
- acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à 
saúde bucal; 
- executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

AUX. DE 
SERVIÇOS 
AGROPECUÁRIOS 

Prestar assistência através d
Município de Porto Belo.

COORD. DE 
OBRAS 

Supervisionar, dirigir, orientar unidades operacionais do serviço público municipal. 
Executar atividades rotineiras ou não, do serviço público municipal envol
ligadas as atividades operacionais envolvendo as obras da municipalidade.

COORD. SERVIÇO 
DA GARAGEM 

Supervisionar, dirigir, orientar unidades operacionais do serviço público municipal. 
Executar atividades rotineiras ou não, do serviço 
ligadas as atividades operacionais envolvendo as operações da Garagem Municipal.

COVEIRO Executar serviços de pintura, limpeza e manutenção em sepulturas, abrindo e fechando 
covas, viabilizando o sepultamento de cadáve

PEDREIRO Executar serviços de construção, conservação e manutenção de prédios em alvenaria.
SERVENTE Executar serviços braçais de cozinha, higiene e limpeza.

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AUX. 
SERVIÇOS 
GERAIS  

Executar trabalhos braçais 
Recolhimento de lixo; carga e descarga de equipamentos e materiais e demais serviços 
relacionados a limpeza e manutenção urbana.

BORRACHEIR
O/FRENTISTA 

Atuar em conserto e recuperação de pneumáticos. Executar
manutenção de veículos e equipamentos.
 

CARPINTEIRO Atuar na manutenção, construção, conservação e guarda do patrimônio público de 
madeira. 

ELETRICISTA Atuar em conserto e recuperação de instalações elétricas de prédios públicos 
através de energia elétrica.

ENCANADOR Atuar em conserto e recuperação de instalações hidráulicas de prédios públicos.
MECANICO Atuar na manutenção, conservação e guarda veículos e máquinas.
MOTORISTA Conduzir veículos de carga e passageiros

MOTORISTA 
TRANSP. 
ESCOLAR 

Conduzir veículos de passageiros
direção defensiva.
 
 

OPERADOR 
DE MAQUINAS 

Operar máquinas e veículos de carga e de passageiros.

VIGIA Executar trabalhos de vigilância 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 
executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 

O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de 
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 

 com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente 

roceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados;
preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda etc.) 

necessários para o trabalho; 
agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do trat
acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à 

 
executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 

Prestar assistência através da prestação de serviços aos produtores agropecuários do 
Município de Porto Belo. 

Supervisionar, dirigir, orientar unidades operacionais do serviço público municipal. 
Executar atividades rotineiras ou não, do serviço público municipal envol
ligadas as atividades operacionais envolvendo as obras da municipalidade.
Supervisionar, dirigir, orientar unidades operacionais do serviço público municipal. 
Executar atividades rotineiras ou não, do serviço público municipal envolvendo funções 
ligadas as atividades operacionais envolvendo as operações da Garagem Municipal.
Executar serviços de pintura, limpeza e manutenção em sepulturas, abrindo e fechando 
covas, viabilizando o sepultamento de cadáveres. 
Executar serviços de construção, conservação e manutenção de prédios em alvenaria.
Executar serviços braçais de cozinha, higiene e limpeza. 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Executar trabalhos braçais de roçada, capinação, abertura de valas
Recolhimento de lixo; carga e descarga de equipamentos e materiais e demais serviços 
relacionados a limpeza e manutenção urbana. 
Atuar em conserto e recuperação de pneumáticos. Executar o abastecimento e 
manutenção de veículos e equipamentos. 

Atuar na manutenção, construção, conservação e guarda do patrimônio público de 

Atuar em conserto e recuperação de instalações elétricas de prédios públicos 
através de energia elétrica. 
Atuar em conserto e recuperação de instalações hidráulicas de prédios públicos.
Atuar na manutenção, conservação e guarda veículos e máquinas.
Conduzir veículos de carga e passageiros. 
Conduzir veículos de passageiros (escolares) com segurança e observação as regras de 
direção defensiva. 

Operar máquinas e veículos de carga e de passageiros. 

Executar trabalhos de vigilância patrimonial. 

SC  

executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 

tem como atribuição o exercício de atividades de 
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 

com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente 

roceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 
preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda etc.) 

lo ao retorno e à preservação do tratamento; 
acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à 

executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior 

a prestação de serviços aos produtores agropecuários do 

Supervisionar, dirigir, orientar unidades operacionais do serviço público municipal. 
Executar atividades rotineiras ou não, do serviço público municipal envolvendo funções 
ligadas as atividades operacionais envolvendo as obras da municipalidade. 
Supervisionar, dirigir, orientar unidades operacionais do serviço público municipal. 

público municipal envolvendo funções 
ligadas as atividades operacionais envolvendo as operações da Garagem Municipal. 
Executar serviços de pintura, limpeza e manutenção em sepulturas, abrindo e fechando 

Executar serviços de construção, conservação e manutenção de prédios em alvenaria. 

capinação, abertura de valas. Varrição  de rua; 
Recolhimento de lixo; carga e descarga de equipamentos e materiais e demais serviços 

o abastecimento e 

Atuar na manutenção, construção, conservação e guarda do patrimônio público de 

Atuar em conserto e recuperação de instalações elétricas de prédios públicos alimentados 

Atuar em conserto e recuperação de instalações hidráulicas de prédios públicos. 
Atuar na manutenção, conservação e guarda veículos e máquinas. 

(escolares) com segurança e observação as regras de 


